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Abstract
Introduction: Improving self-regulation strategies is one of the most important purposes in
medical education in the century of information. This study aims to investigate relationship
between critical thinking and information literacy with self-regulation strategies of Nursing
School at Razi Medical Science University in the academic year of 2014-2015.
Materials and Methods: This study designed in correlational-descriptive method. In order to
doing this study, 160 students of the Nursing School at Razi Medical Science University which
were studing in the 2014-2015 academic year were selected. In access sampling method was used
to select the participants. In order to collect data California critical thinking “B” Questionnaire
(Kuder–Richardson Reliability 0.67), Information Literacy Questionnaire (Cronbach's alpha,
0.81) and Academic self-regulation questionnaire (Cronbach's alpha 0.78) was used. Data were
analyzed by SPSS Ver.19 and Persons correlation test.
Results: There was a significant relationship between critical thinking and information literacy
with self-regulation Strategies (P < 0.05). Also, There were a significant relationship between
sub-scale of evaluation, inference, inductive and deductive reasoning with self-regulation (P <
0.05).
Conclusions: According to significant relationship between critical thinking and information
literacy with relf-regulation Strategies, it can be concluded that promotion of self-regulation
relates to enhance the critical thinking and information literacy. In particular, self-regulation
strategies and critical thinking are critically important in medical students.
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چکیده
مقدمه :بهبود خود تنظیمی یکی از مهمترین اهداف آموزش پزشکی در عصر فناوری است .هدف تحقیق حاضر بررسی
رابطه سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان میباشد.
مواد و روشها :روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-همبستگی بود .برای انجام پژوهش  169نفر از دانشجویان که در
سال تحصیلی  1393-94در دانشکده پرستاری مشغول به تحصیل بودند به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب» (با روش کودر ریچاردسون و پایایی ،)9/69
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی ( )9/97وپرسشنامه محققساخته سواد اطالعاتی (با آلفای کرونباخ پایایی )9/71
استفاده شد .در نهایت دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار  SPSS 21مورد
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای ما نشان داد بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خود تنظیمی رابطه معنادار آماری
وجود دارد .همچنین بین خرده مؤلفههای ارزشیابی ،استنباط ،تحلیل ،استدالل قیاسی ،استدالل قیاسی و راهبردهای
خود تنظیمی رابطه معنادار وجود دارد (.)P > 9/95
نتیجهگیری :با توجه به رابطه معنیدار بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خود تنظیمی میتوان نتیجه
گرفت که ارتقای راهبردهای خود تنظیمی به فرایند تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی وابسته است .به ویژه اینکه راهبردهای
خود تنظیمی و تفکر انتقادی در دانشجویان رشتههای پزشکی اهمیتی مضاعف دارد.
کلمات کلیدی :راهبردهای خود تنظیمی ،تفکر انتقادی ،سواد اطالعاتی
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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روش کار
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را
کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری سنقر مشغول به تحصیل
در سال تحصیلی  93-94بودند .تعداد  179نفر از این دانشجویان به
شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .معیار ورود به تحقیق تعداد
ترمهای تحصیلی و سن بود که دانشجویان کهترم چهار به باال بودند و
بین سنین  21تا  31سال قرارداشتند تواستند در تحقیق شرکت کنند.
به منظور رعایت اخالق پژوهش پس از توضیح مختصر در مورد اهداف،
امانتداری در نتایج تحقیق و جلب مشارکت آزمودنیها از آنان خواسته
شد با رضایت آگاهانه پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی و پرسشنامه
سواد اطالعاتی و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم «ب» را تکمیل
نمایند که از  179پرسشنامه  169پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل
و مورد بررسی قرار گرفت .مشارکت کنندگان پس از تکمیل
پرسشنامهها از تحقیق با رضایت خارج شدند .معیار خروج از مطالعه
عدم رضایت از شرکت در مطالعه بود.
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی :پرسشنامه  MSLQپینتریچ و دی
گروت) (pintrich & Degroutبود .این پرسشنامه به دو بخش
باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی تفکیک میگردد .این
پرسشنامه دارای  49سؤال میباشد .از آزمودنیها خواسته شد نظرات
خود را در مورد هر ماده بر اساس مقیاس هفت بخشی لیکرت (از کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم با نمره  1تا  )9مشخص نمایند .پایایی این
پرسشنامه در ایران توسط سیف و خیر ( )11در دانشجویان پرستاری با
استفاده از آلفای کرونباخ  9/99برآورد شد و روایی آن در ایران در
دانشجویان پرستاری و مهندسی از طریق تحلیل عاملی مورد تأیید قرار
گرفت ( .)5در این تحقیق پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ
 9/97به دست آمد .آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا «ب» :ابزاری
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یادگیری خودتنظیمی یک رویکرد مهم آموزشی ،پژوهشی و تجربی در
روان شناسی تربیتی ،شناختی و حتی بالینی است [ .]1خودتنظیمی
در یادگیری به مشارکت فعال یادگیرنده (از نظر رفتاری ،انگیزشی،
شناختی و فراشناختی) در فرآیند یادگیری ،به منظور بیشینه کردن
فرایند یادگیری گفته میشود [ .]3 ,2و به کاربرد تواناییها و قابلیتهای
خودهدایتی ،خودکنترلی و خودمختاری اشاره میکند.]5 ,4[ .
تحقیقاتی که درزمینه عوامل مؤثر بر خودتنظیمی انجام گرفته است به
تعامل راهبردهای شناختی ،فراشناختی و انگیزش در یک ساختار
منطقی تأکید کردهاند [ .]6با توجه به مرور متون ،یکی از مهمترین
عوامل اثرگذار در یادگیری خود تنظیمی نحوه تفکر و سیستم استفاده
از سواد اطالعاتی است .در جامعهای که عصر اطالعات نام نهاده شده
است ،مهارت دستیابی مؤثر به اطالعات مورد نیاز ،با صرف حداقل زمان
و هزینه ،یک مهارت ارزشمند و اساسی برای همه افرادی است که به
دنبال پیشرفت هستند؛ مهارتی که امروزه آن را سواد اطالعاتی مینامند
[ .]9سواد اطالعاتی مجموعهای از توانمندیهاست که افراد را قادر
میسازد دریابند چه موقع به اطالعات نیاز دارند و نیز توانایی مکانیابی،
ارزیابی و به کارگیری مؤثر اطالعات مورد نیاز را فراهم میسازد [.]7
همچنین به مجموعه مهارتهایی اطالق میشود که فرد با تکیه بر آن
قادر باشد به روشنی آنچه را میخواهد از میان منابع اطالعاتی جستجو
کند ،اطالعات مورد نیاز را تشخیص داده و اطالعات ارزشمند را گزینش
کرده و از آنها بهرهگیری نماید [ .]9دستیابی به مفیدترین و مؤثرترین
اطالعات برای انسانهای امروزی به دالیل غوطهور شدن در دریای
اطالعات ،کاری بس دشوار است .در این میان تنها جوامعی موفق
هستند که افراد آن جامعه ،ارزش اطالعات را تشخیص و به یادگیری
تمایل داشته باشند ،و همچنین قادر باشند اطالعات را شناسایی،
تحلیل و بادید انتقادی محتوای آن را ارزیابی کنند .شواهد این مدعا
تحقیقات الرکین و پینس ،کرافورد و فاین میباشد [ .]11 ,19که نتایج
بیانگر این است که دانشجویان باید به گونهای آموزش ببینند که با در
پیش گرفتن رفتار اطالعاتی مناسب ،نیازهای اطالعاتی خود را برطرف
کنند و در واقع مسیر را برای انجام پژوهشهای خود هموارسازند .امروزه
در عصر اطالعات مهارتهای تفکر به عنوان عنصری تعیینکننده
محسوب میشود .یکی از عواملی دیگر که یادگیری خود تنظیمی را
تحت تأثیر قرار داده است ،مهارتهای تفکر انتقادی است [ .]12تفکر
انتقادی به عنوان ابزار یادگیری ،دانشجویان و دانشآموزان را باهنر
استدالل و منطق آشنا میسازد و آمادگی آنها را برای موقعیتهای
پویای خارج از کالس افزایش میدهند و شایستگی الزم برای بهتر
زیستن و بهتر درک کردن را هم در اختیار آنان قرار میدهند .این
مهارت دربردارنده مهارتهای شناختی (تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط،
استدالل قیاسی و استقرایی) است [ .]17-13و برای تحلیل اطالعات
پیچیده ،ارزیابی موقعیتها و شرایط و ارزیابی اعمال و اجرای اعمال و
کارهای مناسب مفید و ضروری میباشد [ .]23-19تفکر انتقادی باعث
توسعه توانایی پژوهش ،حل مسئله ،تصمیمگیری ،بهره بردن از
دیدگاههای مختلف و یادگیری مادامالعمر در دانشجویان میگردد.
مجموع این قابلیتها باعث میشود تا دانشجویان قادر به حل مشکالت
علمی و عملی باشند [ .]24به وسیله این مشخصات ،ارتقای مهارتهای

تفکر انتقادی و یادگیری خود تنظمی به عنوان بازخورد ارزشمندی در
برنامه های آموزشی و همچنین در آموزش عالی محسوب میشود [-25
 . ]29مطالعات مختلفی در زمینه بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی با
راهبردهای خود تنظیمی یا رابطه بین تفکر انتقادی با راهبردهای
خودتنظیمی انجام شده است [ ،]31-27اما تحقیقی که رابطه بین این
متغیر هارا به صورت کلی یعنی رابطه بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی
با راهبردهای خود تنظیمی مورد بررسی قرار دهد ،صورت نگرفته است.
از سویی بهکارگیری تفکر انتقادی و مهارتهای آن در ارزیابی اطالعات
و سازماندهی آن از یک سو و پیچیدگی و چندبعدی و تخصصی بودن
تفکر انتقادی در سواد اطالعاتی از سوی دیگر و همچنین گسترش
فناوریهای جدید آموزشی و بهکارگیری رایانه و قابلیتهای آن در
جهت سازماندهی اطالعات و مطالب به درک نقادانه آن در سطح
دانشگاه و بررسی پژوهشهای گذشته این مسئله در ذهن پژوهشگران
به وجود آمد که آیا رابطه معناداری بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی
با راهبردهای خود تنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری شهر سنقر
وجود دارد؟ از این رو هدف تحقیق آن بود که به بررسی رابطه بین سواد
اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خود تنظیمی دانشجویان
دانشکده پرستاری شهر سنقر بپردازد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.1.25

مقدمه

رسولی و همکاران

27

جدول  1فراوانی شاخصهای تحصیالت ،سن و سابقه شرکت کنندگان
در تحقیق را نشان میدهد که اکثراً تحصیالت کارشناس داشته و در
سنین  33میانگین سال بودند.
جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
میانگین برای سواد اطالعاتی به ترتیب  69/45و انحراف معیار آن
 14/12است و برای راهبردهای خود تنظیمی به ترتیب  67/11و
انحراف معیار آن  6/5است .میانگین برای تفکر انتقادی  139/12و
انحراف معیار آن  4/77است .برای خرده مؤلفههای تفکر انتقادی
میانگین و انحراف در جدول یک آمده است .بر اساس جدول  3نتایج
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نیز نرمال بودن توزیع متغیرهای سواد
اطالعاتی ،تفکر انتقادی و راهبردهای خود تنظیمی را تأیید میکند.
جدول  4نشان میدهد که همبستگی میان مؤلفههای استنباط ،تحلیل
و ارزشیابی با راهبردهای خودتنظیمی معنادار است (.)P = 9/931
همچنین همبستگی میان مؤلفههای دیگر یعنی استدالل قیاسی و
استدالل استقرایی با راهبردهای خودتنظیمی که در سطح معنادار است
( .)P = 9/925همچنین همبستگی میان سواد اطالعاتی و راهبردهای
خودتنظیمی معنادار است ( .)P = 9/915این نتیجه نشان میدهد که
همبستگی بین زیر مؤلفههای ارزشیابی ،استنباط ،تحلیل ،استدالل
قیاسی و استدالل استقرایی با سواد اطالعاتی با متغیر رابطه راهبردهای
خودتنظیمی معنادار است (.)P = 9/943

تحصیالت
)71/25(139
)17/95( 39
33/73 ± 9/16

کارشناسی
کارشناسی ارشد
سن

19/65 ± 9/61

سابقه کار

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) و یا احراف معیار  ±میانگین
آمده است.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

میانگین و

سؤاالت

انحراف
استاندارد

سواد اطالعاتی

35

69/45 ± 14/12

راهبردهای خود تنظیمی

49

67/11 ± 6/5

تفکر انتقادی

34

139/12 ± 4/77

ارزشیابی

14

33/11 ± 5/14

استنباط

11

39/12 ± 4/99

تحلیل

9

29/99 ± 5/99

استدالل استقرایی

16

22/99 ± 4/53

استدالل قیاسی

14

22/77 ± 6/79

جدول  :3بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
متغیرها

Z

*

P

*

سواد اطالعاتی

9/462

9/455

راهبردهای خودتنظیمی

9/555

9/546

تفکر انتقادی

9/453

9/631

* آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

بحث
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بود آیا رابطه معناداری
بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای خود تنظیمی
دانشجویان دانشکده پرستاری شهر سنقر وجود دارد؟ .نتیجه کلی
تحقیق نشان داد که بین سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی با راهبردهای
خود تنظیمی رابطه وجود دارد .در رابطه با این یافته میتوان به تحقیق
تامپسون و همکاران اشاره کرد که به ارزیابی یادگیری خود تنطیمی و
تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از برنامه درسی مبتنی بر وب
پرداختند .نتایج نشان داد یادگیری خود تنطیمی و تفکر انتقادی
دانشجویان به هم وابسته است .برنامه درسی مبتنی بر وب به منظور
برآورده کردن نیازهایی که دانشآموزان هنگام ورود به بازار کار خواهند
داشت ،یعنی مهارتهای خودتنظیمی و تفکر انتقادی مناسب است.
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استانداردشده برای سنجش مهارتهای تفکر انتقادی است .آزمون تفکر
انتقادی کالیفرنیا را فاشیون و فاشیون بر اساس اندیشه توافق دلفی و
مبتنی بر نظر  46نفر از متخصصان و نظریهپردازان حیطه تفکر انتقادی
در رشتههای مختلف ساختهاند .این آزمون حاوی  34سؤال
چندگزینهای با یک پاسخ صحیح در پنج حوزه مهارتهای شناختی
تفکر انتقادی (تحلیل ،ارزشیابی ،استنباط ،استدالل قیاسی و استقرایی)
است [ .]7روایی این پرسشنامه با استفاده روایی صوری با نظر
متخصصان انجام شد .پایایی این پرسشنامه با روش کودر-ریچاردسون
 9/69به دست آمد .ابزار دیگر گردآوری دادهها پرسشنامه سواد
اطالعاتی بود .پرسشنامه سواد اطالعاتی بر اساس مؤلفهها و گویه های
سواد اطالعاتی (تعیینشده توسط انجمن کتابخانههای دانشکدهای و
تحقیقاتی آمریکا )توسط محقق تدوین گردیده است و دارای  35سؤال
بسته پاسخ از نوع پنج درجهای لیکرت میباشد که پایایی آن با استفاده
از روش آلفای کرنباخ  9/99به دست آمد .روایی این پرسشنامه با
استفاده روایی صوری با نظر متخصصان با نظر  5نفر از اعضای هیئت
علمی  2نفر رشته پرستاری 1،نفرآموزش پرستاری 1 ،نفرمامایی و 1
نفر روان پرستاری به دست آمد .در بخش آماری تحقیق با استفاده از
نرمافزار  SPSS 21آمار توصیفی به محاسبه میانگین و انحراف
استاندارد پرداخته شد .در بخش آمار استنباطی میزان همبستگی بین
متغیرهای تحقیق با روش همبستگی پیرسون محاسبه شد.
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متغیرها
سواد اطالعاتی
راهبردهای

استنباط

سواد

راهبردهای

تفکر

اطالعاتی

خود تنظیمی

انتقادی

1

-

-

-

*./57

1

-

-

استدالل

استدالل

تحلیل

ارزشیابی

استقرایی

قیاسی

-

-

-

-

-

-

-

-

خودتنظیمی
1

-

-

-

-

-

تفکر انتقادی

*./54

*./52

1

-

-

-

-

استنباط

*./49

*9/56

1

-

-

-

تحلیل

*9/53

*9/51

/24

1

-

-

ارزشیابی

*./59

*9/49

9/69

9/69

1

-

استدالل استقرایی

*9/57

*9/59

9/65

9/44

9/29

9/35

1

استدالل قیاسی

*9/63

*9/69

9/23

9/29

9/31

یافته تحقیق چوانگ نشان داد که بین مهارتهای تفکر انتقادی و سواد
اطالعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأثیر گنجاندن برنامه
درسی مبتنی بر فناوری اطالعات بر سواد اطالعاتی آن مثبت بود [.]29
پژوهش عیوضی نشان داد بین مهارتهای تفکر انتقادی و خودتنطیمی
رابطه مثبت معنادار وجود دارد [ .]29درباره این یافته و نتایج تحقیقات
مذکور می توان گفت تفکر انتقادی باعث تحلیل اطالعات پیچیده،
ارزیابی موقعیت ها و شرایط و ارزیابی اعمال و اجرای اعمال و کارهای
مناسب مفید و ضروری میشود [ .]39تفکر انتقادی باعث توسعه توانایی
پژوهش ،حل مسئله ،تصمیمگیری ،بهره بردن از دیدگاههای مختلف و
یادگیری مادامالعمر در دانشجویان میگردد .مجموع این قابلیتها باعث
میشود تا دانشجویان قادر به حل مشکالت علمی و عملی باشند [.]39
از نتایج دیگر تحقیق آن بود که بین مهارت تحلیل ،استنباط ،ارزشیابی،
استدالل قیاسی ،استدالل استقرایی دانشجویان با راهبردهای
خودنظیمی رابطه معنادار وجود داشت .در رابطه با این یافته ،در تحقیق
تامپسون نتایج نشان داد مهارتهای خود تنظیمی با تفکر انتقادی
دانشجویان همبستگی دارد [ .]31در پژوهش عیوضی نشان داد مهارت
تحلیل در افراد با سواد اطالعاتی بیشتر ،باالست و همچنین در افراد با
سواد اطالعاتی کم ،پایین است .مهارت استنباط در افراد باسواد باال،
باالست و در افراد با سواد اطالعاتی کم ،پایین است [ .]32یافته تحقیق
چوانگ نشان داد که بین مهارت های تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأثیر گنجاندن برنامه درسی
مبتنی بر فناوری اطالعات بر سواد اطالعاتی آن مثبت بود [ .]27در
تحقیق ویو بین مهارت های تفکر انتقادی و عوامل مربوط به سواد
اطالعاتی مانند مهارت استفاده از اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد [ .]32درباره رابطه مستقیم و معنادار مهارت تحلیل باراهبرد های
خودتنظیمی میتوان گفت بر اساس نظریه فاشیون مهارت تحلیل یعنی
تشخیص اهداف و مواضع مطرحشده در مطالب ارائهشده توسط یک
شخص .نظری بیان میدارد که مهارت تحلیل میتواند به عنوان یک
مهارت ضروری در تشخیص اهداف ،اعتبار منابع و مطالب ارائهشده در
محیط مجازی وب یاریدهنده دانشجویان باشد [ .]33از این رو ضرورت
دارد که دانشجویان مراجعهکننده به کتابخانه ،سایتهای اینترنتی و یا
عضو فعالی از جامعه اطالعاتی؛ از مهارت تحلیل در بازیابی اطالعات به

خصوص از طریق وب استفاده نمایند .در واقع مهارت تحلیل است که
به کاربران و یادگیرندگان کمک میکند تا مطالب را با شکستن به اجزا
و عناصر اصلی و فرعی ،به صورت کارامدتر بازیابی و مورد استفاده قرار
دهند .صاحبنظرانی چون بریویک معتقدند که در صورتی که توانایی
دستیابی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن به دانشجویان آموخته شود،
آنان فراگیرانی مستقل و مادامالعمر خواهند شد .وی معتقد است این
امر با توجه به تسلط گسترده فناوری نوین در تولید اطالعات و نیز
راههای دسترسی به اطالعات مانند شبکههای جهانی الکترونیکی و
کتابخانه های الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است .حال برای
دستیابی مؤثر به اطالعات نیاز به مهارتهای تفکر انتقادی و خود
تنظیمی پیش از پیش احساس میشود .درباره رابطه مستقیم و معنادار
مهارت ارزشیابی و استنباط با یادگیری خود تنظیمی میتوان گفت از
بین مهارتهای تفکر انتقادی ،مهارتهای استنباط و ارزشیابی به فرد
امکان و قدرت نقد اطالعات و منابع در هر سطح و باهر کیفیتی را
می دهد .خود تنظیمی باعث رفتارهای مناسب در شناسایی ،کسب و
اشاعه اطالعات میشود .رفتار خود تنظیمی توام با تفکر انتقادی زمینه
فرایند جستجو ،بازیابی ،شناخت و کاربرد را تسهیل میکند [.]33
درباره رابطه مستقیم و معنادار مهارتهای استدالل استقرایی و قیاسی
با خود تنظیمی می توان گفت افراد با تفکر انتقادی با داشتن تفکر
مستدل و تیزبینانه شناخت دقیق ماهیت مسئله ،اندیشیدن اصولی و
کشف روابط بین امور به دنبال خلق حقایق تازه هستند .به دلیل آن که
که در خود تنظیمی و تفکر انتقادی فرد با ارتقا قوه تفکر و استدالل
خود ،قابلیت پردازش اطالعات و بهرهگیری صحیح از اطالعات را در
خود به وجود میآورد .سواد اطالعاتی نیازمند مهارتهای تفکر انتقادی
است که ابتدا با سواد پایه یعنی خواندن و نوشتن آنها و سپس با
مؤلفه های دیگر که شامل سواد کتابخانهای ،سواد بصری و دیگر
سوادهاست تکمیل میشود [ .]34بر این اساس در صورتی که توانایی
دسترسی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن به دانشجویان آموخته شود
آنها فراگیران مستقل و مادامالعمر خواهند بود .این امر با توجه به
تسلط گ سترده فناوری نوین در تولید اطالعات و نیز راههای دسترسی
به اطالعات مانند شبکههای غیرمفید بیشتر اهمیت مییابد .با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر و سایر پژوهشها باید به تفکر انتقادی و
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با توجه به اهمیت راهبردهای خود تنظیمی و راهبردهای خود تنظیمی
به طراحان محیط های آموزش و یادگیری در علوم پزشکی و پرستاری
 محتوای یادگیری و،پیشنهاد میشود که در سطح تعیین اهداف
روشهای تدریس به تقویت مهارتهای تفکر انتقادی و راهبردهای
.یادگیری خودنتظیمی به طور همزمان تو جه کنند
 استدالل قیاسی و، از میان مؤلفههای تفکر انتقادی،طبق یافتهها
استنباط بیشترین رابطه را با راهبردهای یادگیری خودنتظیمی را
 بنابراین محیطهای یادگیری میتوانند در آموزشهایی که.داراست
برای سواد اطالعاتی و راهبردهای یادگیری خودنتظیمی طرحریزی
 افزایش این. افزایش این مهارتها را در اولویت قرار دهند،میگردد
 مستلزم افزایش توانایی در بررسی و مقایسه اطالعات اخذشده،مهارت
از منابع مختلف و همچنین تشخیص وجود تقلب و دستکاری در
.اطالعات است

سپاسگزاری
از دانشجویان دانشکده پرستاری سنقر که ما را در انجام این پژوهش
. تقدیر و تشکر میشود،یاری نمودند

راهبردهای خودتنظیمی به صورت توأمان در محیطهای یادگیری
آموزش پزشکی خصوصاً محیطهای یادگیری الکترونیکی توجه کرد
. ]3 5 [

نتیجهگیری
با توجه به رابطه معنیدار بین تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی با
 میتوان نتیجه گرفت که،راهبردهای خودتنظیمی در تحقیق حاضر
ارتقای راهبردهای خودتنظیمی به سواد اطالعاتی و فرایند تفکر انتقادی
 به ویژه اینکه مهارتهای تفکر انتقادی و راهبردهای.وابسته است
 در.خودتنظیمی در دانشجویان رشتههای پزشکی اهمیتی مضاعف دارد
:این راستا پیشنهادهای زیر ارائه میشود
ارائه درس راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و تفکر انتقادی در
دانشگاههای علوم پزشکی
ارائه و پیشنهاد درسی تحت عنوان سواد اطالعاتی به عنوان یکی از
پیشنیازهای اساسی تحقیق و پژوهش برای همه رشتهها یک ضرورت
 تصمیمگیریهای الزم باید توسط سیاستگذاران اتخاذ.اساسی است
.گردد
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